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C. Slujiți
ți prin Duhul Sfânt

05.09 – Slujiți pe alții în puterea dragostei lui Cristos – Ioan 13:1
13:1-17 (v. 14);
12.09 – Vestiți Evanghelia prin Duhul Domnului – Ezechiel 37:1
37:1-14 (Fapte 1:8);
19.09 – Ține seama de lucrarea și împuternicirea Duhului Sfânt – Fapte 2 (v. 4);
26.09 – Slujiți-vă
vă nu din duh de ceartă ci după gândul lui Cristos – Filipeni 2:1-11 (v.
3).
Nimeni, nici chiar Dumnezeu, nu are o bâtă destul de mare ca să mă gonească
de la El. L-aş iubi chiar dacă El m-ar
ar ucide. Crede în Hristos şi iubeşte. Aceasta
este destul. Să nu accepţi nimic în plus ca fiind de prima importanţă: nici dogme,
nici ritualuri, nici legi
egi sau condiţii fixate de anumite organizaţii. Numai să iubeşti!
Iubeşte chiar dacă nu eşti iubit!
Richard Wurmbrand

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi:
Familii:
Camen C-tin şi Maria, Danciu Ioan
şi Florica, Fătu Nicolae şi Stana.
Surori:
Alexiu
Vasilica,
Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Bâgu
Maria, Bratu Aurelia, Caranfil
Valentina,
Duliga
Tănţica,
Focşeneanu
Valeria,
Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Grigoraş
Ana-Maria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu
Aurica, Stănescu
C. Mariana,
Şulean Doina, Untaru Elena,
Vidican Viorica, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Pascale Ioan, Bălan Gino,
Bogdan Gh., Cazacu Daniel,
Cătrună Anghel, Crihan Luca,
Lopăţică Ghe., Marcu Ioan, Nicola
Cornel, Răchită Marinel, Socol
Neagu,
Vlăsceanu
Florin,
Ghereben Darius.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena, Dăduică
Floarea, Frăţiloiu Margareta, Leţa
Maria, Paraschiv Ana, Păcuraru
Emilia, Petrescu Maria, Preda
Emilia.
Fraţi: Jurcă Constantin, Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan.

Anunţuri:
 Programul serviciilor
erviciilor divine ale Bisericii:
08:45 – 10:15
- Duminică dimineața
11:00 – 12:30
:
- Duminică seara: 18:00
00 – 19:30;
 În ultima duminică din luna august în
programul de seară, orchestra bisericii va
lăuda pe Domnul;
 Miercuri 15.09.2021
.2021 ora 17.00 Ora surorilor.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna: SEPTEMBRIE
Silvestru Ligia

01 Fră
Frățilă Tabita
01 Szente Cristina
Lipan Eugenia
03 Rusu Lidia
Manghiuc Lidia
03 Socariciu Ion
Aparaschive Viorel
04 Țigănu
igănuș Romeo
Petrache Luiza
05 Vlad Emilia
Ilașcă Alina-Alexandra 07 Maxim Timotei
Rusu Sofia
07 Nicola Rodica
Camen Constantin
08 Preda Emilia
Focșăneanu Valeria
08 Cazacu Violeta
Moga Maria
10 Rafte Maria
Căliman Norica
11 Grancea Daniela
Marin Simona 28
Voicu Monica

11
11
15
15
15
19
20
22
22
23
25
27

“Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de
veselie în Dumnezeul Meu; căci M
M-a îmbrăcat cu
hainele mântuirii, M-a
a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca
pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o
mireasă împodobită cu sculele ei
ei”. (Isaia: 61:10)
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Slujiți
ți pe alții în puterea dragostei lui Cristos
Ioan 13:1-17
13:1
(v. 14)
1. Domnul Isus a fost motivat de o adevărată dragoste în slujirea
care ne-a oferit-o:
- Domnul i-a
a iubit pe ai Lui până la capăt (adică până la moartea pe
cruce);
- Domnul Isus i-a
a iubit pe oameni deși
de nu meritau;
- El, Domnul nostru, nu a considerat ca ceva înjositor faptul că S-a
S
dezbrăcat pe Sine însuși
și de slava pe care o avea
a
la Tatăl pentru a ne sluji.
El nu a considerat că astfel va pierde ceva, ci dimpotrivă El a considerat că
va câștiga totul;
2. Slujirea Domnului nostru s-a
s
arătat prin a răspunde nevoilor
adevărate ale noastre, în umilință și deplină
deplin dedicare:
- Domnul Isus a fost dispus să spele picioarele ucenicilor Lui (o slujire
făcută de regulă de un rob al casei respective). O asemenea slujire era una
necesară în condițiile de atunci;
- Domnul Isus vorbește
ște despre o spălare
sp
fizică a picioarelor, dar El sa implicat și în curățirea noastră
ă spirituală. O asemenea curățire
cură
spirituală nu
o poate face nimeni altcineva decât Fiul lui Dumnezeu;
Dumnezeu
- Domnul Isus s-a
a implicat într-o
într
spălare spirituală totală (odată
pentru totdeauna) cât și într-o
o spălare frecventă (zilnică), din cauza
ca
necurăției apărute în viața noastră
ă de fiecare
fi
zi;
3. Umilința arătată
ătată de Domnul în slujirea Lui este de neînțeles
neîn
pentru
noi oamenii pentru că El, deși
și Domn al domnilor s-a
s făcut pe Sine rob al
nostru:
- Un ucenic ca Petru nu putea înțelege
în
slujirea în umilință a Domnului
nostru însă numai o astfel de slujire ne poate aduce o binecuvântare veșnică
ve
și doar așa
șa El a primit gloria ce o are El acum din partea Tatălui
Tat
ceresc
(Filipeni 2:5-11);
- Întreaga învățătură
ătură a Domnului Isus, dată ucenicilor Săi, este una
de neînțeles
țeles și de neacceptat pentru omul firesc; de aceea este necesară
necesar

lepădarea de Sine și purtarea crucii în fiecare zi. Calea crucii este singura
cale spre gloria veșnică (vezi Matei 16:21-27);
4. APLICAȚII:
- Domnul Isus ne cheamă să ne iubim unii pe alții. În acest fel Îl vom
mărturisi înaintea oamenilor (Ioan 13:34-35);
- Domnul ne învață să ne slujim unii pe alții în tot ceea ce este
necesar vieții noastre și zidirii bisericii Sale (vezi Romani 12:3-16; 13:8-10).
Doar așa Îl putem onora pe Domnul și Mântuitorul nostru (vezi Matei 25:3146);
Domnul, prin spălarea picioarelor ucenicilor Lui, ne-a dat o pildă pe
care trebuie să o urmăm în trăirea și slujirea noastră (Ioan 13:12-17). Numai
prin Duhul dragostei putem avea puterea de a sluji în acest mod (1 Corinteni
13; Galateni 5:22-23).

- Fără cuvântul lui Cristos propovăduit nu poate exista mântuire și
viață veșnică (Romani 10:14-21);
- Fără lucrarea Duhului Sfânt în inima oamenilor nu poate fi
convertire nici viață din Dumnezeu (Fapte 1:8; Tit 3:5; Ioan 3:1-21).
3. APLICAȚII:
- Înarmează-te cu Evanghelia lui Cristos în vederea propovăduirii
Cuvântului vieții (Romani 1:16-17);
- Propovăduiește Evanghelia prin Duhul Sfânt (Fapte 1:8; Ezechiel
37:4, 9; Marcu 16:15-16);
- Fii în ascultare deplină de porunca lui Dumnezeu în privința
propovăduirii Evangheliei lui Cristos și bazează-te în totalitate pe puterea lui
Dumnezeu și pe lucrarea Duhului Sfânt în lucrarea de evanghelizare.
Prin multe țări frumoase…

Vestiți Evanghelia prin Duhul Domnului
Ezechiel 37:1-14 (Fapte 1:8)
Evanghelia lui Dumnezeu este eficientă în lucrarea ei datorită Duhului
Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea Domnul Isus le-a poruncit ucenicilor Săi să
aștepte venirea Duhului Sfânt pentru a-i împuternici și abia după aceea să
meargă în toată lumea pentru a o propovădui (Fapte 1:4-5). Poate că cea
mai clară dovadă că numai Cuvântul Evangheliei poate oferi binecuvântarea
vieții este episodul din Ezechiel 37:1-14.
1. Ea trebuie propovăduită unor oameni morți în plan spiritual
(Ezechiel 37:1-3; vezi și Efeseni 2:1):
- Poporul Israel ajunsese o mare grămadă de oase uscate care
aveau nevoie de intervenția exclusivă a lui Dumnezeu, pentru a redeveni un
popor viu;
- Toți oamenii fără Cristos sunt morți în păcatele lor (Efeseni 2:1-3);
- În nici un caz religia lor nu le putea da viață spirituală, în starea lor
de păcat (vezi Isaia 1:10-20);
2. Numai propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu putea aduce viață
în cei morți (v. 4):
- Ezechiel a primit poruncă să propovăduiască Cuvântul lui
Dumnezeu (v. 4);
- Nu Ezechiel a primit putere să învieze oasele ci, prin propovăduirea
lui în ascultare de Domnul, Dumnezeu a acționat dând viață (v. 7-8);
- Prin propovăduirea Cuvântului din partea lui Ezechiel Duhul
Domnului a adus viață deplină în cei morți (v. 9-14);
- Cuvântul Evangheliei lui Cristos trebuie propovăduit pentru că
numai prin acesta Duhul lui Dumnezeu face ca oamenii să fie mântuiți (Matei
28:18-20; Marcu 16:15-16; Luca 24:45-49; Ioan 20:22-23; Fapte 1:8):

Prin multe țări frumoase în viață am trecut
și-atîtea văi și dealuri frumoase am văzut
dar nici un deal din lume nu m-a atras așa
ca-acel al cărui nume se cheamă Golgota.
Acesta nu se nalță cu vîrful pînă-la nori,
pe culmea lui zăpada nu cerne albe flori,
dar nici pe-un deal din lume nu m-am simțit așa
de Dumnezeu aproape, ca sus, pe Golgota.
Nu-s brazi înalți pe-acolo, nici iarbă verde jos,
dar este sus pe dînsa un lucru prețios
e Crucea Răstignirii și Jertfa de pe Ea
ne-a dăruit viața, - aceasta-i Golgota!
Acolo nu-s izvoare de apă cît privești
nici rîuri curgătoare de ape pămîntești,
dar iese de sub Cruce Izvorul Minunat
ce tot păcatul lumii l-a șters și l-a spălat.
De-acolo și tîlharul se-ntoarce credincios
și mîntuit se-ntoarce căitul păcătos
acolo-L vezi pe Domnul cînd plîngi sub Crucea Sa
acolo-i har și pace, - aceasta-i Golgota!
O, suflete ce-n lume suspini nemîngîiat
înalță-te spre locul acela minunat,
acolo mîntuirea și pacea vei afla
acolo-i fericirea... aceasta-i Golgota!
de Traian Dorz

